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Aanwezig:   Freddy, Bea, Simonne, Jeanine  en Laura 

Verontschuldigd :  Annicq, 

 

 

 

1. Goedkeuring van het verslag van maandag 19 juni 2017 

 

Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag. 

 

2. Goedkeuring financieel verslag van de penningmeester 

 

Goedkeuring. Jeanine zal op 10/10/2017  € 1.754,50 en € 371 betalen  voor het optreden van 29 november. 

 

3. Goedkeuring uitnodiging en inschrijfstrookje “Feest 55 plussers” voor INFO Avelgem van november.  

 

De versie werd lichtjes aangepast en goedgekeurd. 

Laura zal de foto’s van de artiesten geschikt voor publicatie aan Maaike bezorgen.  De teksten voor de aankondiging en het 

inschrijfstrookje moeten uiterlijk voor 3 oktober in haar bezit zijn.  

  

4. Voorbereiding Feest 55-plussers  van woensdag 29 november 2017 

 

Contact met traiteur Soustronck: We ontvingen een aantal voorstellen  

Cava jaume Serra met fijnproevers 4 stuks 

Voorstel 1.Gebraiseerde kalkoenfiletgebraad met wintergroente en kroketten peperroomsaus. 

Voorstel 2. Parelhoenderfilet met wintergroente en kroketten peperroomsaus 

Voorstel 3. Mechelse koekoekfilet met wintergroente en kroketten championnenroomsaus 

Drank aan tafel spa bruis spa plat witte of rode wijn pils. 

27 euro pp 

Drankje  tijdens de pauze   spa bruis spa plat witte of rode wijn pils. 

2.25 euro pp. 

De vergadering koos voorstel 2. Laura zal de traiteur verwittigen.  

 

Contact met de managers van Jennifer Berton en Alain Dés ( op 24 oktober in Feestcomplex Europa  Parike Brakel ter 

gelegenheid van de herfstshow).zie vorig verslag  
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5.  Voorbereiding “Feest 55-plussers” donderdag 8 mei 2018  

a) Contact met Spikkerelle : op aanvraag van Spikkerelle werd de datum verzet naar 8 mei 2018 

b) Contact met traiteur Soustronck :  de traiteur werd opnieuw  gecontacteerd om de wijziging mede te delen.. 

Praktische afspraken  gebeuren  na het “Feest van de 55 plussers” van 29 november.   

c) Contact met EHS producties :  We ontvingen onderstaande voorstellen met prijsoffertes. De vergadering koos 

voorstel 2..  .  

Voorstel 1 Voorstel 2 Voorstel 3 

Eddy Herman Eddy Herman Eddy Herman 

Showballet Showcase (6) Showballet Showcase(6) Showballet Showcase(6) 

Davy Gilles Margriet Hermans Wim Quirynen 

Loic Molla Loic Molla Gunther Neefs 

Komiek Wim Quirynen Zanger Ivann  

Gage: 3550 € + 213 € btw Gage: 3700 € + 222 € btw Gage: 4000 € + 240 € btw 

 

6. Bijwonen van de herfstshow in Feestcomplex Europa Parike Brakel op dinsdag 24 oktober en dinsdag 5 

december 

Dinsdag 24 oktober wonen Simonne Frans Laura en Eddy  de herfstshow bij. Zij zullen genieten van het optreden van  Laura 

Lynn, Eveline Cannoot Jennifer Berton  en Alain Dés en les Dés girls met zijn hommage aan Claude François. 

Dinsdag 5 december schrijven Laura ,Eddy  Simonne en Frans zich in  om de kerstshow bij te wonen. Michael Heaven, Steve 

Ryckier, David Vandyck en Jennifer Berton  treden voor ons op.   

 

7. Evaluatie van het antwoord  aan de seniorenraad om de verkeersregels voor wandelingen in grote groepen na te  

vragen aan de bevoegde instanties. 

 

Zeer goed. We ontvingen duidelijke richtlijnen in verband met ‘Wandelen in groep’ en ‘Fietsen in groep’.  

We gaan er van uit dat deze richtlijnen voldoende verspreid werden onder de talrijke verenigingen in Avelgem en grondig 

gelezen en gevolgd  worden.  

Hopelijk komt dit in de toekomst  ten goede aan de verkeersveiligheid.  

 

8. .Jaarprogramma 2017 

 

Lunchvergadering met etentje:  woensdag 18/1  

Bestuursvergaderingen :  13/2-  13/ 3 - 10/4 - 22/5 – 19/ 6   11/9-  16/10 - ? 27/11  ?/ 12  

Algemene vergadering : vrijdag 28 april 2017  om 14 uur  
 
Feest 55 plussers  dinsdag 30 mei 2017  Inschrijvingen : maandag 15 mei 2017 
Feest 55 plussers woensdag 29 november 2017 Inschrijvingen : maandag 20 november 2017 
 

De volgende bestuursvergadering  gaat door op maandag  16 oktober 2017 in het Sociaal Huis om 9.30 uur.  

 De secretaris     de voorzitter  

 Freddy Arrie     Laura D’Hooge 


